
Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky 
U Stadionu 7, Okříšky 675 21 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 
 
 Pionýrská skupina Kamarádi cest v roce 2007 provozovala celkem 2 na sobě 
nezávislé oddíly. První sportovní oddíl je zaměřen na florbal s účastí ve florbalové 
unii, jeho struktura je rozdělena na mladší, starší hráče a dorost jak chlapce tak i 
dívky. V loňském roce nás dokonce reprezentoval na mezinárodním turnaji v raze 
„Pragagames“ a na Slovensku „Stupavacup“. Druhý turistický oddíl je zaměřen 
především na pobyt v přírodě a turistiku je rozdělen na dvě části a to mladší a starší 
členy jak chlapce tak i dívky. Oba oddíly mají cyklus schůzek týdenní. Florbalový 
oddíl se schází zpravidla každý pátek v tělocvičně ZŠ Okříšky a turistický také každý 
pátek v klubovně oddílu na stadionu. 
 Každý oddíl je veden pod dohledem vedoucích oddílu a instruktorů, kteří 
mají patřičnou kvalifikaci v práci s dětmi. Početně bylo pro rok 2007 zhruba ve 
florbalovém oddílu registrováno 57 členů do 27 let, v turistickém 43 členů do 27 let. 
Ve věkových kategoriích do 9 let 11 členů, 10-12 let 16 členů, 13-15 let 35 členů, 16-
18 let 28 členů a nad 18 let 11 členů. Je nutno podotknout, že někteří členové dochází 
do obou oddílů. Ke své činnosti je využívána jak klubovna na stadionu tak i turistická 
základna v Heralticích. Základna je využívána nejen pro víkendové pobyty oddílů, ale 
i pro různé sportovní, turistické a zábavné akce a letní dětské tábory. 
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Členská základna během roku 2007  do 9 let začátek roku
 do 9 let konec roku
10-12 let začátek roku
10-12 let konec roku
13-15 let začátek roku
13-15 let konec roku
16-18 let začátek roku
16-18 let konec roku
19-26 let začátek roku
19-26 let konec roku  

  
Funkci vedoucího skupiny zastává statutární zástupce Michal Nejedlý, 

vedení PS je složeno mimo Michala Nejedlého z dalších šesti členů Vladimír Čermák, 
Dana Jeřábková Dis., Mgr. Lenka Račáková, Lucie Píšová, Martina Tůmová – 
hospodářka PS a Petra Dokulilová. 
Pionýrská skupina má svou vlastní právní subjektivitu a majetek. Největší součástí 
tohoto majetku je turistická základna v Heralticích. V uplynulém roce se 
zrekonstruovala letní táborová kuchyně, která byla již v nevyhovujícím stavu, dále 
pak vymalování přízemí chaty. Samozřejmě je vše realizováno s finanční podporou od 
Fondu Vysočina a nedílnou součástí financování dostavby chaty a zlepšení 
provozování táborové základny přispívá pronájem základny v letních a zimních 
měsících. 
 

AKCE POŘÁDANÉ PS PRO ROK 2007 
 
 Do celoroční činnosti oddílů 
můžeme započítat pravidelné návštěvy ve 
Vodním ráji v Jihlavě, jednodenní výlety 
do nejbližšího okolí, víkendové pobyty na 
TZ Heraltice spojené buď se soustředěním 
sportovního oddílu nebo jako výlety 
turistického oddílu spojené s hraním 
celooddílové hry. Všechny tyto pobyty na 
TZ jsou doprovázeny saunováním. Mezi 
každoroční akce sportovního oddílu patří 
turnaje různých sportů (stolní tenis, 
florbal, přehazovaná, sálová kopaná, apod.). V rámci sportovního seriálu Okříšský 
univerzál se naše PS podílí na přípravě a realizaci v dětské kategorii. Samozřejmě je 
s tím spojeno i vyhlášení nejlepšího sportovce roku v kategoriích mladší, starší a 



junior s předáním putovního poháru a věcných cen,vše  se odehrává v místní 
sokolovně s doprovodným programem jako je diskotéka a caraoke show. Turistický 
oddíl se v rámci své činnosti zabývá spíše výlety do okolí, tábornickými zručnostmi a 
pobyty na TZ spojenými s účastí členů na celoodílové hře, v roce 2007 se nesla 
v duchu sci-fi s názvem „Signály z vesmíru – SIZVES“ kdy každá družina měla svou 
kosmickou loď. Zajímavostí je, že tuto hru hráli pionýrské skupiny po celé ČR, kdy 
tato hra byla propojená a mohli se navazovat nová přátelství. 
 

Ledová Praha  
 Již pravidelnou tradicí je víkendový pobyt o pololetních prázdninách 

v hlavním městě naší republiky při příležitosti akce nazvané Ledová 
Praha. Tuto akci pořádá Nadace dětem 3. tisíciletí a o.s. Pionýr 
spolu s koncertem Děti dětem což je tradiční vyvrcholení 

Pionýrského Sedmikvítku. Naší výpravy se účastnilo 34 členů 
a za celý víkend 
jsem navštívili 

Žižkovskou 
televizní věž, 

Bobovou dráhu, Pražský hrad, 
Rozhlednu na Petříně, Národní 
muzeum, Expozici historických 
lékáren, Mořský svět, IMAX kino a 
v neposlední řadě galakoncert 
Děti dětem v Kongresovém centru kde 
vystupovali ti nejlepší z tanečníků, 
hudebníků, zpěváků a dalších. Již podruhé se zde objevil folklórní soubor Okřešánek, 
který získal Putovní pohár předsedy vlády.  
 

HORY 2007 
Jeseníky – Lipová lázně, Petříkov 
 
 Pravidelně o jarních prázdninách 
pořádá naše skupina zimní tábor jak pro své 
členy tak i nečleny v Jeseníkách. Od pátku do 
neděle trávíme v kempu Bobrovník v Lipové 
lázni, kde je vhodné místo na rozježdění na 
mírnějších svazích. A od neděle po zbytek 
celého týdne obýváme pronajatou chatu 
v lyžařském středisku Petříkov. Hlavním 
programem je lyžování, které nám zabere 
skoro celý den. Na programu jsou dále hry na 
sněhu i v chatě, večery s kytarou apod. Na správném „lyžáku“ nesmějí chybět ani 
slalomové závody kdy si lyžaři mohou změřit své síly. Veškeré snažení bylo letos 
odměněno velkým pohárem pro každého.  



Květinový den 
 
 Poprvé v letošním roce se naše 
skupina účastnila akce nazvané Květinový 
den pořádané nadací Boj proti rakovině. 
V rámci naší skupiny jsme měli 5 týmů 
vždy s jedním dospělým, kteří se 
pohybovali po celém okrese Třebíč a 
prodávali květiny. Týmy jsme měli 
v Okříškách, dva v Třebíči, Jaroměřicích 
nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou a 
Moravských Budějovicích. Celkem jsme 
vybrali přes 25 tisíc korun, veškeré peníze 
byli přepočítány v Komerční bance odkud 
putovali přímo do Prahy. 
  
Letní tábor Laškov 

 Letní tábor byl pořádaný na 
přelomu července a srpna a nesl se 
v duchu starověkého Egypta. 
Celotáborová hra se jmenovala „Cesta 
do Vesetu“, odehrával se na skautské 
základně v Laškově v blízkosti 
Náměště na Hané. Účastnilo se zde 29 
dětí a 6 vedoucích, kteří byli rozděleni 
do čtyř družstev s názvy Nadáda, 
Tamida, Avaris a Síva. Po celou dobu 
byli síly v družinách vyrovnané, ale 
postavit pyramidu a získat poklad, což 

byly jedny z hlavních aspektů, mohla jen jedna 
družina. Nakonec se stali vítězi otroci z družiny 
Avaris.V průběhu tábora, abychom poznali také 
blízké okolí jsme podnikli několik výletů. 
Jednodenní výpravu do Olomouce kde jsme 
navštívili ZOO, dvoudenní výlet na hrad 
Bouzov, prohlídku zámku v Náměšti na Hané 
ukončenou koupáním v místním koupališti. A 
několik menších výprav do okolí spíše za 
poznáním zdejší přírody. V rámci ukončení 
celotáborové hry děti navštívili zámek Plumlov 
s Plumlovskou přehradou, Čechy pod Košířem a 
Prostějov.  

 



Mezinárodní výměnný pobyt 
 

 V srpnovém týdnu naše skupina 
hostila návštěvu ze zahraničí a to 
z Maďarska. Jednalo se o skupinu 25 dětí 
s doprovodem. Byly ubytování na základně 
v Heralticích společně s folklórním 
souborem Okřešánek, který přijal jejich 
pozvání v minulém roce. Jelikož zde byli 
převážně děti v rozmezí věku od 10-16 let 
velice si rozuměly. Program byl velmi 
pestrý. Všichni společně měli naplánované 
výlety do okolí za poznáním zdejší kultury. 

Navštívili město Jihlavu, ZOO a katakomby, Telč,  hrad Roštějn, okresní město 
Třebíč společně se zrovna probíhajícími 
Valdštejnskými slavnostmi, město 
Blansko a Moravský kras a v neposlední 
řadě pěší výlet na Jalovec spojený se 
šipkovanou. O zážitky na táborové 
základně nebylo také nouze, pořádal se 
závod na člunech v místním koupališti, 
stezka odvahy a na závěr týdne nám 
přátele z Maďarska uvařili na večeři 
tradiční maďarské jídlo a zatancovali 
jejich tance, samozřejmě, že tanečníci 
z Okřešánku se nenechali zahanbit. 
 
Týdenní pobyt v Chorvatsku 
 
 V posledním týdnu prázdnin byl sportovním oddílem pořádán týdenní pobyt 
u moře a to v Chorvatsku. Jeho členové to měli jako soustředění před nadcházející 
florbalovou sezónou, ale účast nebyla nijak omezena. Většina jela autobusem, 
potřebné věci a hlavně sportovní vybavení se vezlo osobním autem. Po celý týden na 
pobřeží Chorvatska panovalo překrásné počasí jako stvořené ke hrám, koupání a také 
k výletům po okolí. 
 

Safari 
 Se začátkem školního roku 
pořádá naše skupina lesní hru s názvem 
Safari, která je spojena s náborem nových 
členů. Les představuje národní park kde se 
pohybují lovci a pytláci. Lovci mohou 
lovit zvěř bez jakýchkoliv překážek a pak 



ji prodávat např. do ZOO naopak pytláci mohou lovit také zvěř a ještě k tomu okrádat 
lovce, ale bohužel kdy je chytne správce parku musí vše odevzdat a jít na několik 
minut do vězení. Vyhlašují se vždy nejlepší lovci a nejlepší pytláci, kteří jsou 
odměněni věcnou cenou, diplomem a sladkostí. 
  
Sedmikvítek 2007 
krajské postupové kolo soutěže ve zpěvu, tanci,výtvarné a 
rukodělné činnosti  

 
 Letošní ročník soutěže 
Sedmikvítek pořádané PS se uskutečnil o 
víkendu 9.-11.listopadu 2007 v místní 
sokolovně. Soutěžící se sjeli z celého 
kraje Vysočina aby předvedli své umění 
v oborech tanec, hudba, výtvarná a 
rukodělná činnost. Z důvodu velkého 
zájmu se již v pátek v odpoledních 
hodinách uskutečnila soutěž ve zpěvu se 
slavnostním otevřením výstavy. Krásnou 
tečkou za pátečním soutěžním dnem a 

slavnostní zahájení víkendového maratónu byl pro všechny zúčastněné slavnostní 
ohňostroj. Sobotní Sedmikvítek byl zahájen již v dopoledních hodinách otevřením 
výstavy, které bylo doprovázeno 
prostorovými zkouškami tanečníků. 
Samotná soutěž byla zahájena o půl 
druhé. Tanečníci se mohli těšit 
skvělým publikem které je 
povzbuzovalo. Jelikož jsme nemohli 
zapomenout na sedící obecenstvo a jak 
jinak ukončit taneční soutěž než 
dětskou diskotékou, kde se všichni 
mohli pořádně protáhnout. 

Nedělní Galakoncert byl vyvrcholením a 
ukázkou těch nejlepších soutěžících ve svém 
oboru spojený s vyhlášením výsledků. 
Rozloučení se Sedmikvítkem bylo v podání 
promítání fantasy pohádky. Můžeme jen 
podotknout, že se Sedmikvítku zúčastnilo 
přes 600 účinkujících. Nejvíce početně byli 
zastoupeni tanečníci a výtvarníci. Celé 
vystoupení zhlédlo přes 600 diváků.  



Vánoční výlet ke stromečku 
 
 
 Již po několik let se scházíme dopoledne o Štědrém dnu a nosíme nadílku pro 
lesní zvěř a ptactvo. Chodíme ke stále stejnému stromečku na Hora. I přes mrazivé 
počasí se nás sešla veliká skupina. Při nadílce si vždy zazpíváme koledy, popřejeme 
bohatého Ježíška a odcházíme ke svým stromečkům doma. 
 
 
Předsilvestrovský karneval   
 
 Druhý ročník předsilvestrovského karnevalu se konal opět v místní 
sokolovně. Tato silvestrovská veselice spojená se spoustou soutěží a dětskou 
diskotékou. Je určena především pro ty nejmenší, kdy se vedoucí a instruktoři 
převléknou k jejich radosti do pohádkových masek. Celým odpolednem děti provází 
dvojice klaunů Mihálek a Leňourek  z řad naší skupiny. 
 
Poděkování 
 
Poděkování patří především rodičům kteří umožňují dětem činnost v oddíle a někteří 
nám vypomáhají u různých akcí, vaření na táboře apod. Velice si vážíme finanční 
pomoci a spolupráce s Obecním úřadem v Okříškách a obecním zastupitelstvem, 
sponzorům, Fondu Vysočina za podporu grantů které jsme v tomto roce 
získaly.Základní škola a Mateřská škola nám umožňuje plakátovat akce a turnaje a 
nedílnou součástí nám pomáhá s prezentováním a přípravou Sedmikvítku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Výkaz o hospodaření PS Kamarádi cest v roce 2007 
 Příjmy bez vlivu na daň z příjmu  

 a od daně z příjmu osvobozené  
A1 Členské příspěvky 24 950,00 Kč 
A2 Dary 54 650,00 Kč 
A3 Úroky z běžného účtu 119,07 Kč 
A4 Ostatní   
A5 Přijaté dotace investiční   
A6 Přijaté dotace MŠMT neinvestiční 100 302,49 Kč 

A7 Přijaté dotace neinvestiční ostatní 153 809,50 Kč 

A(1+2+3+4+5+6+7) Příjmy bez vlivu celkem 333 831,06 Kč 

 Příjmy z činnosti vyplývající z poslání PS  
B1 Účastnické  poplatky 219 039,00 Kč 
B2 Příspěvky na činnost   

B3 Ostatní   

B(1+2+3) Příjmy z činnosti vyplývající z poslání PS 219 039,00 Kč 

 Příjmy  s vlivem na daň z příjmu   

C1 Pronájmy 169 752,73 

C2 Reklama   

C3 Ostatní 28 525,00 

C(1+2+3) Příjmy s vlivem celkem 198 277,73 

 Výdaje bez vlivu na daň  

D1 Občerstvení   
D2 Dary   
D3 Nákup pozemků   
D4 Nákup investic   
D5 Další investiční výdaje   
D6 Výdaje neinvestičních dotačních prostředků MŠMT 100 302,49 Kč 
D7 Výdaje ostatních neinvestičních dotačních prostředků 153 809,50 Kč 
D8 Výdaje investičních dotačních prostředků   
D9 Výdaje prostředků získaných jako dary   
D10 Odvod členských příspěvků 27 400,00 Kč 
D11 Daně   

D12 0statní   



D(1+2+...+12) Výdaje bez vlivu  celkem 281 511,99 Kč 

 Výdaje na zajištění činnosti vyplývající z poslání PS 
E1 Akce a tábory 366 665,00 Kč 
E2 Nákup a údržba materiálu 15 600,00 Kč 
E3 Nájmy prostor   
E4 Vzdělávání   
E5 Administrativní a provozní 24 833,54 Kč 
E6 Ostatní   
E7 Mzdy   

E8 Daně   
E(1+2+3+4+5+6+7) 

Výdaje na zajištění činnosti vyplývající z poslání PS 
celkem 407 098,54 Kč 

 
 
 

   

 Výdaje na zajištění s příjmů s vlivem na daň 
F1 Voda, energie, opravy 103 617,84 Kč 
F2 Propagace   
F3 Daně   

F4 Mzdy    
F(1+2+3+4) 

Výdaje na zajištění příjmů s vlivem na daň celkem 103 617,84 Kč 
* doplňte text dle skutečnosti  

   

 Odpisy investičního majetku  
G1 

Odpisy investičního majetku využívaného pro hlavní 
činnost PS   

G2 
Odpisy investičního majetku využívaného za účelem 
zajištění zisku   

G(1+2) Odpisy celkem 0,00 Kč 
   
 Uhrazené daňové zálohy 0,00 Kč
 Daň silniční: 0,00 Kč
 Daň ze závislé činnosti: 0,00 Kč
   



Zatřídění příjmů a výdajů souvisejících se zajištěním činnosti 

 vyplývající z poslání PS 
H1 (=B) Příjmy 219 039,00 Kč 
H2 (=E) Výdaje 407 098,54 Kč 

H3 (=G1) Odpisy IM užívaného činnosti vyplývající z poslání PS   

H(1-2-3) Výsledek  -188 059,54 Kč 
   

   SPříjmy a výdaje  s vlivem na  daň z příjmu: výsledek  > 0* S 

 Příjmy a výdaje  bez vlivu na daň z příjmu: výsledek  < 0* 
 * nehodící se škrtněte  

   

 Finanční výsledek za účetní období  

A+B+C Příjmy PS celkem 751 147,79 Kč 

D+E+F Výdaje PS celkem 792 228,37 Kč 

  Hospodářský výsledek celkem -41 080,58 Kč 

   

 Stav majetku PS k 31. 12. 2007  

S1 Stav pokladny PS 2 499,00 Kč 
S2 Stav na účtech PS 140 046,48 Kč 
S3 Další finanční majetek (ceniny, akcie a pod.)   
S4 Závazky PS 2 677,50 Kč 
S5 Pohledávky PS   
S(1+2+3-4+5) Finanční majetek celkem 139 867,98 Kč 
S6 Pozemky v majetku    
S7 Nemovitý majetek 2 174 833,75 Kč 
S8 Movitý investiční majetek   

S9 DHM    

S(1+2+3-4+5+6+7+8+9) Stav majetku PS celkem 2 314 701,73 Kč 
   

 


